Hedmark Rytterkrets

Referat fra styremøte nr. 01/14 i Hedmark Rytterkrets
Tid og sted: 17.01.14 hos Ine Tidemandsen.
Frammøtte: Ine Tidemandsen, Janne Syversen, Stian Aleksandersen, Els Verstegen,
Frafall: Ingvild Johansen og Roy Lunde
Agenda:
Gjennomgang av ref fra forrige styremøte.
Sak 1/14 Kretsting
1
2
3
4

Onsdag i beg av mars
Ine finner den gamle org. planen samt skriver årsmeldingen
Utgår pga lite deltagelse på tinget
blir stående

Stian sjekker med Elgstua og Myklagard
Sak 2/14 Økonomi
1 Ikke fått sluttregnskapet ennå fra Aina, men det som er kommet gått
igjennom
2 Forandre pkt 6604 til kjøring ved represantasjon ved styre
3 Ine skriver budsjettet, og sender dette ut
Styrevedtak på bevilgninger samt utbetalinger skal skrives ut og legges ved
regnskapet
undertegnet av styret.
Sak 3/14 Søknad om støtte
1 Dressurdommerkurs fra Øvre Vang. Sjekker med Aina om dette er
betalt ut
2 Dette er godkjent i styret på tidligere møte
3 Grønt kort fra HEDE
4 Ine sender mail til Lena og etterlyser søknaden fra Reidun
Sak 4/14 Brev fra Berit Lie

Brevet er tatt til etterettning, avventer evt svar fra HIK
⁃

Sak 5/14 FERD-cup
Kretsen støtter med 2000,- til hver ekvipasje som rep kretsen under AEG
Søknad må sendes kretsen i ettertid
Sak 6/14 Reiseregning
Kretsen dekker søknad om reiseregning for Stian for deltagelse ved
utviklingsforumet. Signert og sendes Aina som vedlegg.
Sak 7/14 Kretsstyret
Roy, Ine og Janne tar ikke gjenvalg.
Els er ikke på valg.
Stian tar gjenvalg om det er ønskelig av valgkomiteen
Stian tar kontakt med Ingvild og hører hva hun ønsker.
Stian tar kontakt med valgkomiteen. Informerer om hva som skal velges inn samt
Org planen.
Evt:
⁃

⁃
⁃
⁃

Søknad fra Løten om støtte til GK. Godkjent av styret. Ine
sender til Aina for utbetaling
Mail fra Hede ved Svenkerud omå bytte stevne helg med Kork. Stian tar
kontakt
med Aina
Tidtaker anlegget til kretsen.
Dette anlegget er ikke mulig å fikse. Kretsen kan beholde selve tavlen.
Evt investering av nytt anlegg, må taes opp på kretstinget

Neste styremøte blir satt til kretstinget
Ref: Stian
!

